
نن وسييلم عليييه الله صلى النبي   إإ هه ((  نل هه ال هت هك إئ همال هن هو للَنو هص هل ى هي هع
يي إب نن عليييه اللييه صييلى الرسييول شييأن علييو النفييوس في تقرر ) ولما) ال
هييي ا((:  فقييال المؤمنين إلى الخطاب الله وجه الجملة بهذه وسلم ههيي ا   لي هأ

هن إذي نل هنَنوا ا هم للَنوا آ إه هص يي هل همَنوا هع يل هس مم ا هو إلي يس بالنييداء الجمليية  وتصدير)) هت
داعييي ول المنييادى انتباه يستلزم النداء لن بها والعناية المهمية على يدل

هي ا(( الوصييف بهييذا النداء ثم مهام لمر إل المخاطب لتنبيه ههيي ا   لي هن هأ إذي نليي ا
هنَنوا هم ابين مسيعود قيال ولهيذا الميوجه الخطياب لمتثيال إغيراء ) فيه) آ
يعنييي سييمعك فارعهييا آمنييوا الييذين أيهييا يييا الله قال " إذا عنه الله رضي

مييع اليمان وصف " وفي عنه تنهى شر وإما به تؤمر خير فإما لها استمع
ءء كونه وأن اليمييان مقتضيييات ميين الميير مهييذا امتثييال أن على دليل إغرا

هي ا((:  قال اليمان في نقص معصيته هه ا   لي هن هأ إذي نل هنَنوا ا هم للَنوا آ إه هص يي هل )) هع
هي ا(( القواعييد جبت ما لني بالتفسير الحديث بندمج نبغي ههيي ا   لي هن هأ إذي نليي ا

هنَنوا هم للَنوا آ إه هص يي هل إذا بالصييل ة المييراد فليييس بالصييل ة له ادعوا ) يعني) هع
ولهذا بالصل ة الدعاء بل المطلق الدعاء معنامها ليس فلن على صل قلت
( اللهم:  يقول صار الصدقة أعطاه من على يصلي أن نبيه الله أمر لما

تصييلي أن أمرتييك إذا لكيين صحيح الدعاء اللغة في  فالصل ة) عليه صل
هييي ا(( فمعنييى عليييه الله بصل ة ؟ بماذا له تدعو أن فالمعنى شخص على  
هه ا لي هن هأ إذي نل هنَنوا ا هم للَنوا آ إه هص يي هل صييلى اللييه رسييول علييى بالصل ة ) أمر) هع
ءا مقييد غيير مطليق أمير ومهيو وسيلم علييه الله عليى الصيل ة تكيون فيإذ

صيييغة بييأي عليه نصلي مقيد ة غير مطلقة والسلم الصل ة عليه الرسول
تتأكييد أمكنيية مهنيياك لكيين مكان كل وفي وقت كل في عليه ونصلي صلينا
الصييل ة فيهييا تسييتحب وأمكنيية الصييل ة فيهييا تنبغييي ل وأمكنة الصل ة فيها

ءا عليييه اللييه صييلى النييبي علييى الصل ة تتأكد فمما بتأكد مهو ما يعني مطلق
عليييه اللييه صييلى لقييوله عليه واجبة الصل ة فإن اسمه ذكر إذا فيه وسلم
امييرئ أنييف رغم جبريل ( أت اني:  قال أبي مهرير ة حديث في وسلم

في أنفه الله يرغم بأن له دعاء  ومهذا) عليك يصلي فلم عنده ذكرت
والمهانية اليذل عليى ؟ إييش عليى دليل التراب في النف وإرغام التراب

ذكيير إذا وسييلم عليييه الله صلى النبي على الصل ة وجوب على يدل ومهذا
. اسمه

ءا علييى بييه إل الصييل ة تصييح ل ركيين الخييير التشييهد في عليه : الصل ة ثاني
أنييه ومنهييا والنافليية الفريضيية بييين فييرق ول والشييافعية الحنابليية مذمهب

مقدميية الييدعاء في وسلم عليه الله صلى النبي على الصل ة في يستحب
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ثييم يقييَنول ميي ا مثييل ( فقَنولَنوا الذان عنييد ومنهييا عنه مؤخر ة أو عليه
يي صلَنوا الوجييوب سييبيل علييى مهييو مييا منهييا لكيين متعدد ة  ومواضع) عل
صييلى النيبي علييى الصييل ة كرامهية أما الستحباب سبيل على مهو ما ومنها
بسييم قلييت إذا الذبييح عنييد عليه الصل ة تكره انها فذكروا وسلم عليه الله
مقييام المقييام لن قييالوا محمييد علييى صييل اللهم تقول ما أكبر والله الله

اللييه بسييم فتقييول غيييره اللييه اسم مع يذكر أن ينبغي فل وتوحيد إخل ص
هي ا((:  وقوله وسلم عليه الله صلى النبي على تصلي ول أكبر والله هه ا   لي هأ

هن إذي نل هنَنوا ا هم للَنوا آ إه هص يي هل فمييا كييانت صييفة بييأي مطلق إنه لكم ) قلت) هع
عليك نصلي كيف الصحابة سأله حين والسلم الصل ة عليه النبي عن ورد

الستحباب سبيل على  مهذا) محمد عل ى صل اللهم ( قَنولَنوا:  قال ؟
آل علييى الصييل ة أن علييى العلماء أجمع ولهذا الوجوب سبيل على وليس

النييبي علمهييا الييتي الصيغة أن مع تجب ل وسلم عليه الله صلى الرسول
بواجبيية ليسييت أنهييا مييع آلييه على الصل ة فيها أمته وسلم عليه الله صلى
ءا لييذلك يسييتدل وربما الستحباب سبيل على أنها على يدل مما بييأن أيضيي

عليييه الصل ة كيفية في والسلم الصل ة عليه الرسول بها أمر التي الصيغ
أتيييت صيييغة أي أن على يدل ومهذا واحد ة صيغة على كلها مهي ما مختلفة

للَنوا ((:  وقوله مجزئة فهي بها إه هص يي هل همَنوا هع يل هس مم ا هو إلي يس قوليييوا  أي)) هت
ه ادعيوا أي علييك السلم وا بالسيلم ل ، النيبي أيهيا علييك السيلم فقول

ءا كييونه مييع والسييلم الصييل ة عليه النبي على والسلم مشييروع أميير غائبيي
والصييحابة غييائب أنييه مييع النييبي أيها عليك السلم صلتنا في نقول ولهذا

كييان ليو حييتى يسيمعهم ول غيائب أنه مع النبي أيها عليك السلم يقولون
يبلغيون سيياحين ملئكية مهناك لن لكن يسمعهم ل فهو الصل ة في معهم
قييوي النسيان كان لما ولنه أمته من السلم وسلم عليه الله صلى النبي

يخياطبه عنييده حاضيير كييأنه صييار والسييلم الصل ة عليه بالرسول اليمان
هي ا((:  وقوله هه ا   لي هن هأ إذي نل هنَنوا ا هم للَنوا آ إه هصيي يييي هل همَنوا هع يل هسيي فيهييا ) الييية) هو
الصييل ة علييى السييلم يقدم التشهد في أنه مع السلم على الصل ة تقديم
؟ تنيياقض بينهمييا مهييل التشييهد فييي الحييديث بييه ثبييت ومييا الييية بين فهل

قييد كييان وإن التقييديم وجييوب يسييتلزم ل بييالواو العطييف لن ل الجييواب
مطلييق علييى تييدل اللغيية أمهل قال كما الواو لن يستلزمه ل لكنه يقتضيه

قييدمت أنييك مع وشئت الله شاء ما قلت إذا ولهذا ترتيب بدون الشتراك
ءا مهذا صار الله مشيئة وليسييت التسوية تقتضي الواو لن الشرك من نوع
((:  قييال ؟ بالمصييدر التسييليم أكييد لميياذا قائييل قييال إذا ، الترتيب تلتزم
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همَنوا يل مم ا هس إلي يس ميا تقييدم الصيل ة أن فييالجواب ؟ الصييل ة يؤكيد  ولييم)) هت
يعطييي ومهييذا وملئكتييه عليييه يصييلي بييأنه تعييالى اللييه إخبييار ومهو يؤكدمها

عليييه اللييه صييلى الرسييول بييأن علييم مييتى عليه الصل ة في قو ة النسان
اء فلهيذا علييه وملئكتيه الليه يصلي وسلم دون التسيليم فيي التوكييد ج
ءا أكدت الصل ة لن الصل ة ءا تأكيييد يصييلون وملئكتييه اللييه أن بييذكر معنوييي

ءا فأكييد التسليم وأما النبي على ءا تأكيييد م ا:  قييوله لن لفظييي )) (( تسليم
نن المؤلف ) قال) (( سلمَنوا:  لقوله مؤكد مصدر إإ هه ((  نليي هه ال هتيي هك إئ همال هو

هن للَنو هص هل ى هي يي هع إب نن يصييلون يفسر ولم وسلم عليه الله صلى ) محمد) ال
هييي ا((:  قييال ثم التفسير في نقص ومهذا الله رحمه ههي ا   لي هن هأ إذي نليي هنييَنوا ا هم آ
للَنوا إه هص يي هل همَنوا هع يل هس مم ا هو إلي يس وسلم محمد على صل اللهم قولوا ) أي) هت

قلييت إذا إنيك العلمياء بعض قال ؟ التسليم معنى فما التسليم يفسر ولم
اللييه معنييى ومييا عليييك الله يعني الله أسماء من فالسلم ، عليك السلم
العلميياء بعييض وقييال نعييم ويحفظك يراقبك عليك حفيظ الله أي ؟ عليك

والسييلم الدعاء بمعنى خبرية جملة فهي عليك التسليم أي عليك السلم
يعنييي عليك السلم فمعنى كلم مصدر اسم الكلم مثل سلم مصدر اسم

مهييو مهييذا ، أصييح المعنييى ومهييذا الفييات من تسليمك أي عليك الله تسليم
اللييه تسيأل أنييك عليييك السييلم لنسييان قلت إذا أنك الصحيح مهو المعنى
ن يسلمه أن تعالى ؟ أحيدمهما أو والمعنويية الحسيية الفيات ، الفيات  م

والعييرض البييدن سييلمة الحسييية فالسلمة ، والمعنوية الحسية السلمة
محييوط النسييان لن الفات من الدين سلمة المعنوية والسلمة والمال
ءا منهما والسلمة الدنيا في وآفة الدين في آفة بآفتين نعييم أكبر من جميع

. نعم العبد على الله
 ؟  يستحضر...: الطالب
ءا كييان وإل يستحضيير أن لبييد ، يستحضيير لمزم : المعنييى الشيخ ميين لغييو
. القول

 ؟.....:  الطالب
ينبغييي ما ومهذا فقط تحية أنها يستحضر يسلم عندما الناس : أكثر الشيخ

إذا لنييك الفييات ميين بالسييلمة له دعاء بأنها تستحضر أن ينبغي الذي بل
ءل أمهل قولييك وبين بينها فرق ل صارت تحية أنها إل تستحضر ل كنت ءوسييه

ءل التحية تكون ربما بل ءل بأمه ءا ، وسه وبييياك اللييه حييياك ، فلن أبا يا مرحب
لنييا ينبغييي ولهييذا مهذا من أبلغ تكون الترحيبية الكلمات من ذلك أشبه وما
ءا صار الشارع قصده الذي المعنى نويت ما دام ما ءا لفظ لنييا فينبغي مجرد
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ولهييذا الفات من بالسلمة له ندعوا أننا نستحضر أن أحد على سلمنا إذا
ليه الليه تيدعو أن الدعائييية الجملية مهييذه قابيل ميا ترحييب بكيل أتيت لو

يقولييون النيياس أكييثر أن صحيح خالد ال خ ذكره ما أن فالحاصل بالسلمة
  . فقط التحية باب من عليكم السلم
؟...:  الطالب
  . دعاء لنه يحرك نعم ، نعم : إي الشيخ

 . كذلك : والرد الطالب
مييا كييل فييي المعيياني نستحضيير أن لنا ينبغي يعني ، كذلك : والرد الشيخ
نستحضيير نحيين مهييل وعليكم علينا يتوب الله لله التحيات الن حتى نقول
ألفيياظ تمشييي وإل نعييم الطيبات ومعنى الصلوات ومعنى التحيات معنى
ءا ، تقرأ ءا أحيان ءا مهذا وأحيان لكييل تستحضيير أن ينبغييي يعنييي ، ينبغي ما أيض
ءا جوفاء ألفاظ صارت وإل معناه لفظ مييا أجسييام أو أجسييام فيهييا مييا ثياب
والطيبييات والصييلوات للييه التحيييات تقييرأ أنييك الفائييد ة وإيش أرواح فيها

كيل أن ينبغيي مهيذه فقط القلب على تمر ألفاظ إل عندك ما سارح وأنت
معنييى وإيييش التحيييات معنييى إيييش تصلي وأنت تستحضر مهذه قرأت ما

فيها نختبركم تعالى الله شاء وإن ، ل وإل الطيبات معنى وإيش الصلوات
إذا إل نعييم الصييلوات معنى إيش ، التحيات معنى إيش اليام من يوم في

؟ الحصة بقية نكمل عشان الن مستعدين كانوا
 : تشرحها الطالب

اختبار صار ما شرحتها : إذا الشيخ 
...: الطالب

 : مايخالف الشيخ 
 ؟ التحيات معنى يعرف الذي ما التحيات نشوف الن 

؟...: البقاء الطالب
لن والتكريييم نعييم والتعظيييم البقيياء علييى دال لفييظ كييل : يعنييي الشيخ
مستحقة أنها معروفة لله طيب له وتكريم للمحيى تعظيم معروفة التحية

لله الصلوات ؟ الصلوات معنى إيش .الصلوات به خاصة وأنها لله
...: الطالب
يدخل الدعاء حتى وإل المخصوصة العباد ة ومهي والنافلة :الفريضة الشيخ

الييدعاء وبمعنييى المخصوصيية العبيياد ة بمعنييى فالصييلوات الدعاء يدخل ؟
ءا .الطيبييات للييه إل بصييلته يتعبد ول لله إل يدعى ما وجل عز لله كله أيض
:  لله
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. وتعالى سبحانه بالله الخاصة والفعال القوال من : الطيبات الطالب
صييفاته فكل منه والطيبات منا فالطيبات ، الوصاف وكذلك : نعم الشيخ
ءا ومنا نعم طيبة أقواله وكل طيبة أفعاله وكل طيبة ول للييه يكييون مييا أيض
ءا كان ما إل الله يقبل ( إن:  والسييلم الصييل ة عليييه النبي قال ولهذا طيب
م ا إل يقبل ل طيب الله يصييلي ومهو المعنين مهذين يستحضر  من) طيب

ءا وباعتبارمها لله صفة باعتبارمها الطيبات أن ؟  ؟ المخلوق لفعل وصف
. الثاني : الغالب الطالب
ل للييه تكييون منييا الواقعيية الطيبييات أن معنامهييا أن الثاني : الغالب الشيخ
باعتبييار مهذا طيب الله إن حق المعنيين كل أن الحقيقة ، سوامها الله يقبل

ءا إل يقبل ل بالله يتعلق ما السييلم معنى وإيش العبد يفعله ما باعتبار طيب
لييه الييدعاء ؟ إيش الرحمة ، وبركاته الله ورحمة قلنامها ؟ النبي أيها عليك

يعنييي وبركيياته المكييروه مزوال وبالسلم المطلوب حصول ومهي بالرحمة
أن تعييالى اللييه سألت بالرحمة له دعوت ما بعد فأنت الكثير الثابت الخير

ءا عليييه بركيية ذلييك يجعييل اللييه عبيياد وعلييى علينييا السييلم وأمييا مسييتمر
إذا ( إنكم:  وقييال والسييلم الصييل ة عليييه النبي فسرمها فقد الصالحين

والرض السم اء في ص الح عبد كل عل ى سلمتم فقد ذلك قلتم
الصييالحين اللييه عبيياد وعلييى علينييا السييلم سييلمنا إذا يستحضيير  ميين)

مهييذه ميين والصييالحين والولياء والملئكة النبياء على سلمنا أننا فالمعنى
اليذين الحيواريين عليى نسيلم الكلم بهيذا نسيلم حيتى غيرمها ومن المة

آمنييوا الييذين والقليييل موسييى اختييارمهم الذين والسبعين عيسى اختارمهم
؟ مهييذا نستحضيير مهييل وغيييره وآدم يستحضيير ميين الكهييف وأصحاب بنوح

 . يستحضر ما أنه الغالب الظامهر
الصييحابة أن علييى يييدل ما وسلم عليه الله صلى الرسول : قول الطالب

عبييد كييل علييى سييلمت فقد سلمت إذا قال إذا مذكور ة لو مهذه تحصل...
صالح.
ميكائيييل وعلييى جبريييل علييى السييلم يقولييوا كييانوا لنهييم ل ، : ل الشيخ
ا خصصتم أنتم التخصيص  كلم... فلن وعلى فلن وعلى إذا حاجية ليو م
  خصصتم ما مهذا في دخل الصالحين الله عباد وعلى علينا السلم قلتم

استحضروه.. ما : كأنهم الطالب
 خصوه ولهذا يستحضروه لم كأنهم ما ل ، : ل الشيخ

ءا أن وأشييهد الليه إل إليه ل أن أشهد وقوله طيب  ورسييوله عبييده محميد
ءا لكن أقر يعني أشهد واضح مهكييذا إقييرار مهييو مييا بييالعين كالمشامهد إقرار
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لكيين بالذن سمع أو رؤى لما الشهاد ة أصل أشهد يعني مهزيل يعني إقرار
أن وأما به أقر ما يشامهد النسان كأن بالشهاد ة القلب في ما عن عبر مهنا
أن أشييهد الله إل إله ل أن أشهد يقول فيها يخطئون فالعامة الله إل إله ل

نن لن اللغة حيث من خطأ ومهذا أن ولكنهييا اسييمها يحييذف مييا المشدد ة أ
عييز اللييه إل حييق معبود ل أي حق إله ل يعني الله إل إله ل طيب المخففة

ءا أن وأشييهد باطليية دونييه ميين تعبييد الييتي والمعبودات وجل عبييده محمييد
ءا فيها ورسوله ءا بييأن يشييامهد كأنمييا المييتيقن القرار أيض اللييه عبييد محمييد
ميين شيييء فيييه ليييس ورسييول الربوبييية حييق لييه ليس عبد فهو ورسوله
ءا رسول فهو الخيانة مهييو الذي المعنى بعد وليس التشهد معنى مهو مهذا حق

مييا النيياس أكييثر ذلييك ومييع عييابر ة ظييامهر ة معيياني مهييذه بييل المعنييى كل
 . يستحضرون

؟... مهي مهل الصلوات التحيات الولى : الجمل الطالب
 وثناء خبر مهذه لن : ل الشيخ

نن:  قال ثم إإ هن ((  إذي نل هن ا هذو يؤ هه هي نل هه ال هل هسَنو هر هم هو هه هن هع هه هل نل هي ا إفي ال ين لد اليي
إة هر إخ وهييم ورسييَنوله اللييه يييؤذون الذين إن"  المؤلف ) قال) هوال
والشييريك الَنولييد ميين عنييه منييزه هييَنو بميي ا اللييه يصفَنون الكف ار

نن اليييذاء ميين " مهييذا رسَنوله ويكذبَنون إإ هن ((  إذي نل هن ا هذو يؤ ) جمليية) هييي
والخييرة الدني ا في الله (( لعنهم:  قوله إن وخبر بإن مؤكد ة خبرية
نن:  ق ال إإ هن ((  إذي نل هن ا هذو يؤ هه هي نل اللييه يييؤذون ؟ اللييه يييؤذون ) بميياذا) ال

ومثييل فقير الله إن بعضهم قول مثل نعم به تليق ل التي بالعيوب بوصفه
اللييه إن يقولوا أن  ومثل) الدهر يسب آدم ابن ( يؤذيني الدمهر سب
ءا أو صاحبة اتخذ تعييب والرض السيماوات خلييق لميا تعالى الله إن أو ولد

بييأن ؟ بميياذا يكييون تعالى الله فإيذاء ذلك أشبه وما السبت يوم واستراح
يعنييي لشييك مهييذا فييإن وصييفاته أسمائه إنكار ومنه به يليق ل بما يوصف
والنقييص الكمييال لن النقييص يتضييمن ؟ إيييش يتضمن عنه الكمال سلب

عنييه سييلبت فييإذا بييالنقص أو بالكمال موصوف إل شيء من ما متضادان
وأمييا اليييذاء ميين نييوع ومهييو بييالنقص اتصافه ذلك من لزم الكمال صفات

أن فبييالقول وبالفعييل بييالقول فيكون والسلم الصل ة عليه الرسول إيذاء
أو كييامهن أو شيياعر أو سيياحر بييأنه والسييلم الصل ة عليه الرسول يوصف
كييل ، النبييياء جميييع بييه وصييف والمجنييون السيياحر أن والغريييب مجنون
: تعييالى اللييه قييال بهييذا وصييفوا قييومهم إلى المرسلين السابقين النبياء

هك إل هذ هك هت ى هم ا ((  هن هأ إذي نل ين ا يم إم إه إل يب ين هق لل إم هسَنو نل هر هلَنوا إإ رر هق ا إح يو هس ا هأ
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رن هنَنو يج عليييه الرسول تؤذي أنها لشك الوصاف فهذه]52)[الذاريات:) هم
عليييه النييبي يوصييف أن ورسييوله للييه ولييي كييل وتييؤذي والسييلم الصل ة
كمييا بالفعل الرسول إيذاء وكذلك الكاذبة الوصاف بهذه والسلم الصل ة

في ساجد ومهو الناقة بسل أتوا حين وسلم عليه الله صلى به قريش صنع
ظهييره علييى الناقيية سل فوضعوا وجل عز الله بيت أمام الحرام المسجد

تعييال الله يعبد وإنما لهم يتعرض لم رجل مهذا من أبلغ أذية أي ساجد ومهو
مييا وأقرب وتعالى سبحانه الله بيت أمام الرض وجه على مكان آمن في

مهييذه عليييه فيضييعون المعتييدون الظلميية مهييؤلء يييأتي ثييم ربييه ميين يكون
ابنتييه جيياءت حييتى الذييية ميين يكييون ما أبلغ من مهذا أن أعتقد القاذورات

ذكييروا مييا الذييية ميين كييذلك الذييية من مهذا عنه فأمزالته الصغير ة الطفلة
وسلم عليه الله صلى بابه عتبة على والقاذورات النتان يلقون كانوا أنهم
) هييذا جييَنوار أي ، هييذا جَنوار ( أي:  ويقييول يخرج كان حتى مكة في

ءا كنت لو يعني فهييؤلء الفعييل مهييذا بييي تفعلييوا مييا منكييم ولست لكم جار
هم((  ورسوله الله يؤذون الذين هه هن هع هه هل نل هي ا إفي ال ين لد إة ال هر إخ ) يعني) هوال

بمعنييى اللعيين لن الخيير ة وفييي الييدنيا في رحمته عن تعالى الله أبعدمهم
نن:  قوله وفي الله رحمة عن والبعاد الطرد إإ هن ((  إذي نل هن ا هذو يؤ هه هي نل )) ال

مسييتمرين داميوا وميا الذية في مستمرون لنهم يعني الله آذوا يقل ولم
عليهييم اللييه ميين إذا أمييا والخيير ة الييدنيا فييي اللعنيية لهييم فييإن الذية في

اللعنيية فييإن شييركهم ميين وتييابوا وتعييالى تبارك الله إلى ورجعوا بالهداية
هم((  علتييه مييع يييدور الحكييم لن عنهم سترتفع هه هن هع هه هل نلي هي ا إفيي ال ين لد الي

إة هر إخ ند((  ) أبعدمهم) هوال هع هأ يم هو هه مب ا هل هذا منيي ا هع إهي ) بمعنييى) (( أعييد )) هم
م او العقوبة بمعنى والعذاب مهيأ " ومهييو إمهانة " ذا المؤلف ) قال) (( مهين

نفسييية وإمهانيية حسييية بدنييية إمهانيية بييالله والعياذ النار عذاب نعم إي النار
هه النار لصحاب يقال ولهذا هذو هخ هه ((  هلَنو إت يع هليي ى هف ا إء إإ هَنوا إم هسيي إحييي هج يل )) ا

هه]47[الدخان: هذو هخ هه ((  هلَنو إت يع هل ى((  وعنيييف بشد ة ادفعوه ) يعني) هف ا إإ
إء هَنوا إم هس إحي هج يل نم وأصييلها قعرمها  يعني)) ا هث لبَنوا ((  هق هصيي يَنو إه هفيي إسيي يأ )) هر
لبَنوا((  للييه ول لحييد ينحنييي كييان ما اللي الرأس هق هص يَنو إه هفيي إسيي يأ ين هر إميي
إب هذا إم هع إمي هح يل الحييرار ة الشييديد ) الميياء) (( الحميييم]48)[الدخان:) ا

يق لييه يقييال بالفعييل المهانيية بعد له يقال ثم نعم هذ هك ((  نن هت إإ ينيي هز هأ إزييي هع يل ا
هم إري هك يل فييي كنييت أنييك يعنييي التهكييم غاييية بييه تهكم مهذا]49)[الدخان:) ا
ءا نفسيك ءا عزيييز فهييذا والكيرم العيز خلف مهيين ذليييل الن لكنيك كريمي
منييه وإييياكم يسييلمنا أن اللييه نسييأل للكييافرين أعييد الذي المهين العذاب
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عظيميان أميران عقييوبتهم ورسيوله لليه الميؤذين مهييؤلء عقوبة فصارت
: العييذاب والثيياني اللييه رحميية عيين والبعيياد الطييرد ومهييو اللعيين أحدمهما
.  والذل الهوان في يوقعه الذي المهين

هن:  قال إذي نل هوا هن ((  هذو يؤ هن هي إني إم يؤ هم يل إت ا هن ا إم يؤ هم يل إر هوا يي هغ هبَنوا هميي ا إب هسيي هت يك ا
إد((  عملييوا ما بغير ) يرمونهم) هق هلييَنوا هف هم هت يح منيي ا ا هت ا يه مميي ا هب يث إإ منيي ا هو إبي )) هم

ءا تحملوا مم ا((  كذب يث إإ من ا هو إبي ءا)) هم ورسييوله اللييه أذييية بييين الفرق تأمل  بين
ءا بينهما تجد المؤمنين وأذية ءا فرق هن العقوبيية في كبير إذي نليي هوا هن ((  هذو يؤ هييي

هن إني إم يؤ هم يل إت ا هن ا إم يؤ هم يل إر هوا يي هغ هبَنوا هم ا إب هس هت يك إر(( ) ) ا يي هغ هبَنوا هم ا إب هس هت يك )) ا
اللييه فعييل من يكون أن يمكن ل لنه السبب الولى الية في يذكر لم مهذا
ن المؤمنيون لكين ؟ ل وإل الذية به يستحقون ما رسوله فعل من أو يمك
إر(( :  قال ولهذا الذية به يستحقون ما منهم يقع أن يي هغ هبَنوا هم ا إب هس هت يك )) ا
ءا يكتسب قد المؤمن لن ءا نعييم أي ؟ ل وإل عليه الذية يستحق شيئ وأيضيي
إد(( :  قال هق هلَنوا هف هم هت يح من ا ا هت ا يه مم ا هب يث إإ من ا هو إبي ول الله لعنهم يقل  ولمن)) هم
ءا لهم أعد هلَنوا(( :  قال بل مهينا عذاب هم هت يح من ا ا هت ا يه ءا ) يعني) هب وتحملوه كذب

الصل ة عليه النبي سئل لما ولهذا فيه ليس بما أخاك تذكر أن مهو والبهتان
رسول يا  قال) يكره بم ا أخ اك ذكرك ( هي:  قال الغيبة عن والسلم

تقييَنول ميي ا فيييه ك ان ( إن:  قييال أقول ما أخي في كان إن أرأيت الله
أذييية  طيييب) بهتييه فقييد تقييَنول ميي ا فيه يكن لم وإن اغتبته فقد

أذييية ، لهييا حصيير ل كييثير ة ومهييي وبالفعييل بالقول ؟ تكون بماذا المؤمنين
يقولون" ل العلماء إن حتى الجار أذية منها لها حصر ل كثير ة مهي المؤمن

ءا يدق أن للنسان يجومز علييى جيياره وبييين بينييه المشييترك الجدار في وتد
جيياره إلى يتسرب الماء كان إذا نخله يسقي أن يجومز ول جاره يؤذي وجه
ءا يجعل أن يجومز ول كييثير ة " فالذييية يؤذيه ذلك لن جاره حول تطحن رح

المييوظفين بعييض فييإن حقييه لطلييب يأتي عندما يهينه أن النوع مهذا ومنها
يمتهنييونهم تجييدمهم معيياملتهم لجييراء النيياس جيياءمهم إذا بييالله والعييياذ

ءا مهذا نعم ويؤذونهم بييل وأفرادمهييا اكتسييبوا ما بغير المؤمنين أذية من أيض
ميين أذييية للمييؤمن يحصل أن مهو العام والشيء حصرمها يمكن ل وأنواعها

ءا احتملييوا فقد اكتسبوا ما بغير المؤمنين يؤذون فالذين قول أو فعل بهتانيي
ءا ءا وإثم . العافية الله نسأل مبين

نن إإ هه ((  نل هه ال هت هك إئ همال هن هو للَنو هص هل ى هي يي هع إب نن فوائد: الية مهذه ) في) ال
فييي الملئكيية شرف ) ومنها) (( ومالئكته:  لقوله الملئكة إثبات منها 

- لقييوله حامد يا المكان مهذا في -تقدم وتعالى سبحانه الله إلى إضافتهم
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. تشريف إضافة الله إلى ) فإضافتهم) (( ومالئكته: 
اللييه لكييون وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي شأن علو : بيان فوائدمها ومن

. ذكره ورفعة شأنه علو من شك بل فهذا عليه يصلوه وملئكته
وسييلم عليه الله صلى رسول على والسلم بالصل ة : المر فوائدمها ومن

هه ا هي ا ((:  لقوله لي هن هأ إذي نل هنَنوا ا هم للَنوا آ إه هص يي هل همَنوا هع يل هس مم ا هو إلي يس  .)) هت
مزييياد ة وأنه اليمان مقتضيات من عليه والسلم الصل ة : أن فوائدمها ومن
هه ا هي ا ((:  لقوله اليمان في لي هن هأ إذي نل هنَنوا ا هم ) .) آ

الوجييوب الميير فييي الصييل لن واجبييان عليه والسلم الصل ة : أن ومنها
أمتييه علييى لييه الذي وسلم عليه الله صلى النبي حق قضاء من ذلك ولن
الوجييوب ولكن أولدمهما على الوالدين حق من أعظم أمته على حق فإنه

نأخيذ أن وجيب التكيرار عليى دليل دل فإذا واحد ة مر ة ذلك بفعل يحصل
والسييلم الصييل ة بوجييوب العلييم أمهييل من كثير قال وقد الدليل بمقتضى

يقييول النسييان فييإن التشييهد فييي وذلك الصل ة في والسلم الصل ة عليه
. محمد على صل اللهم ويقول النبي أيها عليك السلم

بيياللفظ عليييه النسييان يصلي أن المشروع : أن الكريمة الية فوائد ومن
هه ا هي ا (( لي هن هأ إذي نل هنَنوا ا هم للَنوا آ إه هص يييي هل همَنوا هع يل هسيي مم ا هو إلي يسيي يكفييي  ول)) هت

نكتب أن أحاديث نكتب عندما فينبغي مهذا وعلى بالقلب الصل ة أو السلم
كتييابته أو صاد كتابته من الناس بعض يفعله ما وأما وسلم عليه الله صلى
اللييه صييلى يكتب أن الفضل إن وقالوا ذلك كرمهوا العلم أمهل فإن صلعم
يييذكر ولييم الحييديث كتييب ربمييا الله رحمه أحمد المام وكان وسلم عليه
يتركهييا كييان بييأنه ذلييك عيين العلميياء بعييض وأجاب وسلم عليه الله صلى
ءا مر وقد قلمه دون بلسانه عليه يصلي كان وأنه الوقت اغتنام على حرص
عليييه اللييه صييلى النييبي علييى الصل ة أن التفسير في أو الشرح في علينا

قييد المقيييد ة بمواضييع وأنهيا ومقيييد ة مطلقيية قسييمين إلى تنقسم وسلم
مكرومهة تكون قد الماكن بعض في وأنها مستحبة تكون وقد واجبة تكون

ءا فيها طيب نعم  بها صلة لها لكن الية نفس في مهي ما مباحث أيض
: الجوامز ثلثة أقوال للعلماء مهذا في ؟ النبياء غير على الصل ة تجومز مهل 

ءا يكن لم إذا والجوامز والمنع تصييلي أن يجييومز أنييه الصييحيح مهو ومهذا شعار
ءا ذلك تجعل أل بشرط شخص على أو علييه صيليت ذكرتيه كلميا له شعار

عنييد الكتييب بعييض في يوجد ما أن على العلم أمهل نص وقد عليه سلمت
اللييه كييرم علييي أو السييلم عليييه علييي يقولييون عنه الله رضي علي ذكر

يقييال كمييا لييه يقال أن الفضل وأن النسا خ بعض عمل من ذلك أن وجهه
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أكمييل عنه الله رضي علي أن مع عنه الله رضي علي الصحابة من لغيره
مرتبيية الرضييا لن وجهييه الله كرم علي من وأكمل السلم عليه علي من

وقييد بالتفيياق جائز فهذا بالتبع النبياء غير على صلي إذا وأما نعم عظيمة
محمييد علييى صييل اللهييم يقولييوا أن أمته والسلم الصل ة عليه النبي علم

ءا لنا وسبق محمد آل وعلى لييه يييدعى مهييل للرسييول بالرحمة الدعاء أيض
. بمكروه ليس أنه والصحيح ذلك كره من العلم أمهل من وأن ؟ بالرحمة

نن:  قال ثم إإ هن ((  إذي نل هن ا هذو يؤ هه هي نل هه ال هل هسَنو هر هم هو هه هن هع هه هل نل هي ا إفي ال ين لد اليي
إة هر إخ ند هوال هع هأ يم هو هه مب ا هل هذا من ا هع إهي .   نعم)) هم

ايييش وسييلم عليييه اللييه صييلى الرسييول علييى صلتنا ذكرت : ما الطالب
 معنامها؟
الطلب ، الثناء طلب معنامها أن قلنا ذكرنامها الرسول على : صلتنا الشيخ

العلى. المل في عليه يثني أن الله من
؟... صاد : كتابة الطالب 

. تدعها أن وإما كاملة تكتبها أن إما يقولون لنهم نعم : إي الشيخ
؟ كاملة : تقرامها الطالب
مييا ومهييو بيقرأ النسان جاء إذا ، بالكتابة لكن... القراء ة من : دعنا الشيخ
قييال ، صيياد اللييه رسييول قييال يقييول سييوف مهييؤلء كتاب اصطلح يعرف
 . صلعم الله رسول

؟... وجهه الله كرم عنه الله رضي لعلي : قولهم الطالب
مهييو ولكيين بهييذا وجهييه الله كرم وأنه لصنم يسجد لم إنه : يقولون الشيخ
عنييدمهم شيييء أمهم مهذا فقط أبي طالب بن لعلي ميز ة يجعلوا أن أصلهم
 . ميز ة له يجعلوا أن يريدون بأحسن ليس أو أحسن ذلك كان سواء

؟... قرأته كتاب في...:  الطالب
 ؟ مكتوبة عندك يقولون إيش ، : عجيب الشيخ 

؟... : ل الطالب
. ضاد أو راء كتبوا الصحابة ذكروا إذا يكتبون : يعني الشيخ

؟...:  الطالب
؟ يقولون إيش علي كتبوا إذا ، : وعلي الشيخ

كتبييوا صييحابي ذكييروا إذا الصحابة عن كتبوا اذا لسمه : بالنسبة الطالب
...اصطلحوه اصطلح بس عشان عنهم الله رضي معناه راء

عليه الله صلى فيه الصاد مثل والضاد الراء إن تظن ما أنك : لكن الشيخ
. رمز مهذه أن تظن ما ، وسلم
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. رمز أنه أظن : ل الطالب
. رمز أنها الظامهر مهو مهذا : إي الشيخ

؟... للشيعة كتاب في كتبه : ما الطالب
 . أعلم : الله الشيخ

؟... على اطلع وسلم عليه الله صلى الرسول...: الطالب
 ؟ مات وإذا مهو إل عليه يطلع : ما الشيخ

؟...:  الطالب
.  بأس فل كفنه في جعل مات إذا : كأنه الشيخ
نن إإ هن ((  إذي نل هن ا هذو يؤ هه هي نل هه ال هل هسَنو هر الية  مهذه من يستفاد آخره ) إلى) هو

توعييد اللييه أن ذلك وجه الذنوب كبائر من ورسوله الله أذية : أن الكريمة
من فإنه والعذاب باللعن عليه الله توعد شيء وكل والعذاب باللعن عليها
ميين فمنهم ؟ تحد أو تعد مهل الكبائر في العلماء اختلف وقد الذنوب كبائر
ءا حدمها من ومنهم عدا عدمها عقوبيية عليه رتب ما كل الكبير ة إن وقال حد

ذنييب " كل الله رحمه ابن تيمية السلم لشيخ حد ومهذا كبير ة فهو خاصة
" سييواء الييذنوب كبائر من فإنه أخروية أو دنيوية خاصة عقوبة عليه رتب
أشييبه مييا أو عييذاب أو منييه تييبرؤ أو إيمان نفي أو غضب أو لعنة ذلك كان
. الذنوب كبائر من فإنه خاصة عقوبة عليه جعل شيء كل ذلك

: لقييوله يتييأذى بأنه وتعالى تبارك الله : وصف الكريمة الية من ويستفاد
نن إإ هن ((  إذي نل هن ا هذو يؤ هه هي نل هه ال هل هسَنو هر ) .) هو

الشييياء مين يتيأذى كييان إذا لنيه وجل عز الله كمال : بيان منها ويستفاد
العيييب ميين الناس عند ولهذا كماله على ذلك دل به تليق ل التي المنكر ة

بمييا يتييأذى أل العيييب ميين ، عيييب ميين به يوصف بما يتأذى ل النسان أن
لبلدته الحمار يسمونه الرجل مهذا مثل يسمون ولهذا عيب من به يوصف
عنده سواء كله فيه يقدح ومن يمدحه من بين يفرق ل يعني أمهميته وعدم
إذا ثييم عاطفة وله شعور له الذي مهو مهذا بالعيب يتأذى اللي النسان لكن
ءا كان ذلك في الحكمة واستعمل واحتسب صبر ممييا الذية أن المهم خير
ءل تعتبر بمحمود ليس . نعم كما
كأذييية وسييلم عليه الله صلى الرسول أذية : أن الكريمة الية فوائد ومن
نن بالواو بينهما جمع الله لن الله إإ هن ((  إذي نل هن ا هذو يؤ هه هي نليي هه ال هل هسييَنو هر )) هو

اللييه كمعصييية الرسييول ومعصييية اللييه كطاعيية الرسييول طاعة أن فكما
وإل الكبييائر ميين وأنهييا التحريييم حيييث من يعني الله كأذية الرسول فأذية
. والعيب الذم إليها نسب التي الجهة حيث من أعظم الله أذية فإن
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وإبعيياده طييرده ومهي الله لعنة أي اللعنة : إثبات الكريمة الية فوائد ومن
معلقيية للييه صييفة كل لن الفعلية ؟ الفعلية وإل الذاتية الصفات من ومهي

بعد الصفة فتكون يتجدد السبب مهذا لن الفعلية الصفات من فهي بسبب
. يكون ما مهو ومهذا وجوده

ند((  هع هأ يم هو هه .  لن النار في أنه يعرف كلنا المهين ) والعذاب) هل
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